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THÔNG BÁO 

Tổ chức cuộc thi “Nhảy cổ động Cheerleading” 
chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Đồng Tháp  

  
 

Thực hiện Kế hoạch số 856/KH-ĐHĐT ngày 27 tháng 5 năm 2022                            
của Trường Đại học Đồng Tháp về việc tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập              
Trường (10/01/2003 - 10/01/2023), 48 năm truyền thống đào tạo giáo viên, cán bộ  
quản lý giáo dục (1975 - 2023) và Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 
(20/11/1982 - 20/11/2022), Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi  
“Nhảy cổ động Cheerleading” như sau: 

1. Đối tượng dự thi 

Sinh viên chính quy đang học tập tại Trường Đại học Đồng Tháp 

2. Thời gian và địa điểm dự thi 

2.1. Thời gian 

- Đăng ký tham gia: Đến hết ngày 16/10/2022 

- Biểu diễn: Từ ngày 16 đến 20 tháng 11 năm 2022 

2.2. Địa điểm: Sân Futsal Trường Đại học Đồng Tháp 

3.  Thể thức và luật thi  

3.1. Số lượng thành viên mỗi đội:  

Mỗi Khoa đăng ký tối đa 02 đội tham gia cuộc thi. Số lượng mỗi đội từ 10 
đến 50 người. 

3.2. Nội dung thi 

 Các đội xây dựng một bài nhảy cổ động trên nền nhạc phù hợp. Ưu tiên 
nhạc truyền thống cách mạng Việt Nam. 

* Kỹ thuật (30 điểm) 

- Nhịp điệu (mức độ cảm nhạc và sự phối hợp giữa động tác và bài nhạc); 

- Động tác: Độ khó;  

- Linh hoạt (chuyển tiếp giữa các động tác & tính linh hoạt). 

* Khả năng truyền cảm hứng (20 điểm) 
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      - Tạo được sự đồng cảm với khán giả; 

      - Kích thích, tạo ra được sự hào hứng cho đám đông.  

* Phong cách (20 điểm) 

      - Phong cách biểu diễn (thần thái & sự tự tin, thể hiện được cá tính của 
từng cá nhân, phù hợp thuần phong mỹ tục); 

      - Phong cách trang phục độc đáo. 

* Tính độc đáo - sáng tạo (30 điểm) 

      - Nội dung biểu diễn; 

      - Ý tưởng bài diễn.  

4. Một số lưu ý 

- Mỗi tiết mục dự thi tối đa không quá 05 phút (tính từ lúc MC giới thiệu). 
Quá thời gian quy định, sẽ bị BGK trừ điểm (quá 01 phút trừ 10 điểm). 

 - Các đội thi lần lượt theo thứ tự bốc thăm. 

 - Các thành viên tham dự thi phải đảm bảo tư thế tác phong, đồng phục 
đặc trưng của Khoa (tránh những trang phục phản cảm). 

     - Khoa nào vi phạm những quy định về thành viên, trang phục sẽ bị loại 
ngay khi Ban tổ chức xác định đúng nội dung vi phạm. 

5. Cơ cấu giải thưởng 

Ban Tổ chức chấm và trao giải cho các đội đạt thành tích như sau: 

- 01 giải Nhất (Giấy khen + Giải thưởng) : 7.000.000 đ 

- 02 giải Nhì (Giấy khen + Giải thưởng) : 5.000.000 đ 

- 03 giải Ba (Giấy khen + Giải thưởng) : 4.000.000 đ 

- 05 giải Khuyến khích (Giải thưởng)  : 2.000.000 đ 

6. Tổ chức thực hiện 

  6.1. Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng & An ninh  

 - Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Nhảy cổ động 
Cheerleading” chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường; 

- Tổ chức tuyên truyền về cuộc thi đến với các Khoa, các lớp sinh viên; 

- Đề xuất thành lập Ban tổ chức, Ban chuyên môn và Ban giám khảo; 

- Dự trù kinh phí cho cuộc thi; 

- Phối hợp hỗ trợ các Khoa về công tác chuyên môn; 
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- Tổng hợp kết quả cuộc thi báo cáo lên Lãnh đạo Nhà trường và đề nghị 
khen thưởng các đơn vị đạt thành tích cao trong cuộc thi. 

 6.2. Phòng Công tác sinh viên 

  - Phát thanh tuyên truyền về cuộc thi; 

  - Cử cán bộ y tế trực tại các buổi thi. 

  6.3. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên 

  Tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia và cổ vũ. 

  6.4. Phòng Thông tin và Truyền thông 

- Phụ trách trang trí khánh tiết và băng-rol cổ động; 

- Cử cán bộ chụp ảnh và đưa tin về cuộc thi. 

  6.5. Phòng Kế hoạch – Tài chính  

 Chuẩn bị kinh phí cho cho cuộc thi đã được Lãnh đạo Nhà trường phê duyệt 
và hướng dẫn các thủ tục thanh toán. 

  6.6. Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản 

 Bố trí bàn, ghế, bình hoa, chuẩn bị âm thanh cho cuộc thi. 

  6.7. Phòng Hành chính - Tổng hợp 

 Tham mưu ra quyết định khen thưởng và in giấy khen cho các Khoa đạt  
thành tích cao tại cuộc thi. 

  6.8. Các Khoa đào tạo 

  - Thành lập các đội tuyển tham gia cuộc thi “Nhảy cổ động Cheerleading”     
chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Đồng Tháp; 

  - Cử sinh viên cổ vũ cuộc thi, góp phần làm cho không khí của cuộc thi thực 
sự là ngày Hội trong trường. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi “Nhảy cổ động Cheerleading”          
chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường. Đề nghị các đơn vị phối hợp thực 
hiện tốt nội dung Kế hoạch này./. 

  
Nơi nhận: 
- Đảng ủy, HĐT, BGH; 
- Các đơn vị trong Trường; 
- Website, E-Office; 

- Lưu: VT, GDTCQPAN (Q).   

  HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 

 
Hồ Văn Thống 
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